
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Acumule ativos,
não coisas 

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, terça-feira, 12 de março de 2019

“Diga-me o que 

acumulas e te direi 

quem és” – poderia 

clamar o profeta da Era 

Moderna, indagando 

sobre seu foco em fazer 

algo para “ter” ou “ser”. 

No fundo, todos nós 
temos uma pitada de 
acumulador. Mas tam-

bém não é para menos, nós 
somos educados e estimulados 
desde pequenos para guardar 
coisas, como se isso fosse sinal 
de progresso. As crianças cole-
cionam carrinhos e bonecas. Os 
adolescentes compram roupas 
de marca, produtos eletrônicos 
e artigos esportivos. 

E os adultos adquirem o 
segundo ou terceiro carro, 
sonhando com uma casa maior 
para guardar tudo que suas 
crianças e adolescentes cole-
cionam. Quanto custa manter 
tudo isso em ordem? - Roupas 
no armário mofam, pois rara-
mente são usadas e lavadas. 
Carros que rodam com o óleo 
do motor vencido. O fi ltro do 
ar condicionado da sala de TV 
que nunca é vistoriado. 

Para assimilar coisas novas, 
devemos estar com a mente 
aliviada. Quando nos livramos 
do peso morto que as coisas ve-
lhas carregam, abrimos espaço 
para renovar não só o nosso 
guarda-roupa, mas o nosso 
modo de lidar com os desafi os e 
as oportunidades que as curvas 
da vida nos revelam.

Se você considerar que a 
vida é cheia de curvas, você 
chegará melhor ao fi nal dela 
se estiver mais leve. E este 
“leve” não se restringe ao 
peso corporal, mas alcança 
os aspectos psicológicos que 
alguns chamam de “estado de 
espírito”. Menos peso nos leva 
a mais longevidade. 

Consequentemente, é neces-
sário carregar consigo, apenas 
o essencial.

Caso o contrário, inimigos 
como o cansaço e estresse logo 
nos farão companhia. 

O acúmulo e sua inércia 
podem até passar a ideia de se-
gurança mas na verdade, coisas 
em excesso são como passivos: 
tiram dinheiro do nosso bolso e 
nos tiram o foco para as coisas 
que realmente precisamos. 
Uma das melhores formas 
para obter renda passiva é 
através de ações de empresas 
de capital aberto que pagam 
dividendos, e cotas de fundos 
imobiliários que igualmente 
são negociadas em Bolsa. 

Esse não é um processo rápi-
do e, portanto, exige disciplina 
e paciência.

São anos e mais anos com 
aportes mensais e regulares 
que visam acumular os me-
lhores ativos de cada ocasião. 
Esse é o tipo de acúmulo que 
vale a pena. Vejamos: ações 
não aparecem nos aparelhos 
de Raios-X das alfândegas dos 
aeroportos. Não existe excesso 
de carga para quem tem doze 
mil ações de uma empresa que 
transmite energia.

Quem leva na mochila sete 
mil cotas de um fundo imobi-
liário que administra vários 
galpões de logística jamais 
fi cará cansado por causa disso. 
Porém, para acumular ativos, é 
preciso juntar recursos mone-
tários, ou seja, fazer poupança. 
Por vezes, falta potência (ren-
da) para efetuar um aporte no 
fi m do mês. 

Em suma: não acumule 
coisas. Concentre ativos. Eles 
permitirão que você amontoe 
experiências – e isso não tem 
preço.

(*) - É arquiteto e urbanista graduado 
pela PUC/Campinas. Autor e editor de 

livros é adepto do Value Investing e 
colabora com a Suno Research.
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A - Violência Doméstica
Por iniciativa do Observatório da Mulher contra a Violência, o Senado 
lançou neste mês o novo Painel de Violência contra as Mulheres. Trata-se 
de uma ferramenta de consulta sobre indicadores, com acesso interativo, 
que relaciona dados de diversas fontes para oferecer um panorama da 
violência contra mulheres no Brasil. O painel consolida, sistematiza e 
apresenta dados ofi ciais de homicídios, agravos de notifi cação da saú-
de (violência doméstica), ocorrências policiais e processos judiciais 
relacionados à violência contra mulheres no país e em cada estado nos 
últimos anos. Saia mais em: (http://www9.senado.gov.br/painelstrans).

B - Saúde e Segurança
A Engie Brasil acaba de lançar a 5ª edição do Prêmio Engie Brasil de Ino-
vação, que busca este ano soluções inovadoras relacionadas ao tema Saúde 
e Segurança no Trabalho. Os interessados podem inscrever seus projetos 
nas seguintes áreas: Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 
Transmissão e distribuição de gás; Serviços realizados com risco elétrico 
(baixa ou alta tensão);e Obras/implantação de projetos de infraestrutura. 
A premiação objetiva promover a inovação externa e é voltado para em-
presas, start ups ou empreendedores com soluções inovadoras, comerciais 
ou tecnológicas relacionadas a Saúde e Segurança no Trabalho em uma 
dessas áreas. Inscrições e mais informações: (https://innovation.engie.com).

C - Energia Solar
A sul-coreana QCells, uma das três maiores produtoras globais de células 
fotovoltaicas, com uma capacidade produtiva de 9,4 gigawatts (GW), e a Sola-
rEdge, fabricante israelense de inversores solares que mais cresce no mundo, 
acabam de ofi cializar uma parceria estratégica com o Portal Solar, marketplace 
nacional de geração distribuída, para a criação de um canal de vendas online 
no País. As duas empresas internacionais já possuem contratos de distribui-
ção de equipamentos no Brasil para projetos a serem entregues ainda este 
ano. As companhias têm promovido treinamentos técnicos constantes para 
instaladores e distribuidores. Mais informações: (www.portalsolar.com.br).

D - Mulheres na Ciência
Estão abertas as inscrições para a 14ª edição do prêmio ‘Para Mulheres na 

Ciência’. Realizado pela L´Oréal, em parceria com a Unesco no Brasil e a Aca-
demia Brasileira de Ciências, objetiva reconhecer a participação da mulher 
na ciência, favorecendo o equilíbrio dos gêneros no cenário brasileiro. Todo 
ano, sete jovens pesquisadoras das áreas de Ciências da Vida, Ciências Físicas, 
Ciências Químicas e Matemática são contempladas com uma bolsa-auxílio de 
R$ 50 mil cada para dar prosseguimento aos seus estudos. Para participar, 
é necessário que a candidata tenha concluído o doutorado a partir de 2012, 
tenha residência estável no Brasil, desenvolva projetos de pesquisa em insti-
tuições nacionais. Regulamento no site (www.paramulheresnaciencia.com.br).

E - Mediação e Conciliação 
Nesta quinta-feira (14), das 19h30 às 21h30, no Senac Jabaquara, acontece 
o ‘Painel: Mediação e Conciliação nas Relações Sociais e Ambientais’. Gra-
tuito, o evento foi elaborado por meio de uma parceria entre a instituição 
de ensino, o TJ-SP e a Secretaria do Meio Ambiente. Os interessados 
poderão aprender sobre o funcionamento de audiências conciliatórias e 
de mediação e como se chega a um consenso entre as partes envolvidas 
em um processo ambiental. Na mediação a burocracia acaba e a solução 
chega com o próprio consenso entre as partes. No entanto, há diferenças. 
Na primeira audiência, o acordo surge a partir de sugestões entre as par-
tes. Na outra, o conciliador é quem faz as propostas para os envolvidos 
terminarem o processo. Informações: (www.sp.senac.br/jabaquara).

F - Negócios e Investimentos
Nos dias 9 e 10 de abril, o Banco Interamericano de Dessenvolvimento, a 
Câmara de Comercio e Industria de Dubai e o Governo do Panamá realizam 
o ‘Global Business Forum’ (GBF) pela primeira vez na América Latina 
e Caribe. O evento acontece no Hotel Westin Playa Bonita, na Cidade 
de Panamá. Este é o momento perfeito para explorar as oportunidades 
de negocio e de investimentos com clientes, socios e empreendedores 
do Golfo Árabe e países da América Latina e Caribe.  Participação em 
atividades de networking estruturadas e pinéis de discussão e apresen-
tações realizadas pelos principais líderes empresariales e de governo de 
ambas as regiões. Outras informaçõs em: (http://gbfl atinamerica.com/).

G - Semana Mazzaropi 
Quem gosta de cinema já pode se preparar. A 26ª Semana Mazzaropi 

acontece entre os dias 5 e 7 de abril, no Museu Mazzaropi, em Taubaté. O 
evento homenageia os 107 anos do nascimento de Amácio Mazzaropi, um 
dos maiores e mais conhecidos cineastas do Brasil. A programação conta 
com shows de música e de stand up, além de ofi cinas de cinema gratuitas 
com renomados profi ssionais da área, sobre temas como roteiro, produ-
ção, direção e montagem. Pela primeira vez, simultaneamente, o museu 
também receberá o 1° Festival Curta Mazzaropi, uma mostra competitiva 
que terá seus ganhadores revelados no dia 7 de abril. Mais informações 
tel. (12) 3634.3447, ou no site (www.museumazzaropi.org.br).

H - Ovos de Chocolate 
As tradicionais parreiras de ovos de Páscoa já começam a colorir as lojas 
Extra e Pão de Açúcar em todo o País. Nesta semana, chegam às unidades 
das redes ovos de marcas tradicionais, como Nestlé, Garoto e Ferrero Ro-
cher, além de itens presenteáveis, como caixas de bombons e tabletes de 
chocolate. Para este ano, Extra e Pão de Açúcar estimam um aumento de 
dois dígitos nas vendas desses itens, na comparação com o ano passado. 
Em 2019, as duas redes compraram 20% mais em volume desses produtos, 
sobre o mesmo período de 2018. A linha Pré-Páscoa da marca exclusiva 
Qualitá também já está disponível nas lojas. Este ano, a marca vai trabalhar 
com produtos licenciados do gato mais famoso do mundo: o Garfi eld. 

I - Educação Corporativa 
A HSM Educação Corporativa, reconhecida pelos eventos, livros, revista e 
cursos in Company, inicia uma nova unidade de negócio com objetivo de 
ampliar acesso aos conteúdos de gestão, inovação e liderança. Por meio da 
HSM University, a plataforma de educação corporativa oferecerá cursos livres 
e pós-graduação a distância voltados para gestão e inovação. Os cursos livres 
(40 horas) são desenvolvidos a partir das histórias de sucessos dos maiores 
executivos e empreendedores do mundo. O foco é oferecer aprimoramento 
das principais competências exigidas pelo mercado de trabalho. Já a pós-
-graduação, reconhecida pelo MEC (360 horas), possibilita aprender boas 
práticas profi ssionais com materiais que são cases de sucessos e de grandes 
nomes mundiais da gestão. Saiba mais em: (https://www.hsm.com.br/).

J -  Mirante 9 de Julho
No próximo sábado (16), das 12h às 19h, o Mirante 9 de Julho recebe 
a ‘Feirinha’, evento com curadoria da artista plástica Ida Feldman, que 
reunirá artistas plásticas, moda, itens de brechó, produtos orgânicos e 
serviços como tarô e quick massage, tudo embalado por uma playlist 
composta somente por vozes femininas. A ‘Feirinha’ traz para o espaço 
uma mistura interessante de serviços e produtos, propondo um ótimo 
passeio para o fi nal de semana cultural de São Paulo. Tudo em um ambiente 
descontraído, que promove a interação e garante espaço para artistas 
independentes do cenário paulista. A Feirinha acontece no Mirante 9 
de Julho desde setembro de 2018. Entrada gratuita.
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A previsão para o Índi-
ce Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 

(IPCA) passou de 3,85% para 
3,87%. Em relação a 2020, a 
previsão para o IPCA perma-
nece em 4%. Para 2021 e 2022, 
também não houve alteração na 
estimativa: 3,75%. 

As projeções estão no boletim 
Focus, publicação semanal elabo-
rada com base em estimativas de 
instituições fi nanceiras sobre os 
principais indicadores econômi-
cos. A meta de infl ação deste ano, 
defi nida pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), é 4,25%, com in-
tervalo de tolerância entre 2,75% 
e 5,75%. A estimativa para 2020 
está no centro da meta (4%). 
Essa meta tem intervalo de 1,5 
ponto percentual para cima ou 
para baixo. Para 2021, o centro 
da meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN ainda 
não defi niu a meta de infl ação 
para 2022.

Com a fi nalidade de controlar 
a infl ação e alcançar a meta, o 

Para o mercado fi nanceiro, a Selic deve permanecer no seu 

mínimo histórico de 6,5% ao ano, até o fi m de 2019.

O novo presidente do Ban-
co Central (BC), Roberto 
Campos Neto, fará o primeiro 
discurso ofi cial amanhã (13), 
na cerimônia de transmissão 
de cargo. A solenidade terá a 
presença de autoridades como 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e de convidados do 
mercado fi nanceiro. 

Depois de terem a indica-
ção aprovada pelo Senado no 
último dia 26, Campos Neto e 
os novos diretores de Política 
Monetária, Bruno Serra Fer-
nandes, e de Organização do 
Sistema Financeiro, João Ma-
noel Pinho de Mello, tomaram 
posse no último dia 28. 

Um dos formuladores da 
política econômica do gover-
no, Campos Neto havia sido 
indicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro em novembro. No 
entanto, ele e os novos direto-
res precisavam ser aprovados 
pelo Senado para poder assu-
mir, o que estendeu a perma-
nência do ex-presidente Ilan 
Goldfajn até fevereiro. Mesmo 
antes de assumir o comando 
do BC, Campos Neto reunia-se 

Novo presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Faturamento do varejo 
paulista encerra 2018 
com alta de 5,3%

As vendas do comércio varejista 
no Estado de São Paulo atingiram R$ 
69,8 bilhões em dezembro, alta de 
4% em relação ao mesmo período de 
2017. Trata-se da maior cifra para um 
mês de dezembro desde o começo 
da série histórica, em 2008. No ano 
passado, o faturamento real do setor 
aumentou 5,3%, o que representa 
um montante de R$ 34,2 bilhões a 
mais do que o obtido no período de 
janeiro a dezembro de 2017.

Os dados são da pesquisa reali-
zada mensalmente pela Fecomer-
cioSP, com base em informações da 
Secretaria da Fazenda do Estado. 
Das nove atividades pesquisadas, 
oito registraram expansão em seu 
faturamento real no comparativo 
anual, com destaque para os seto-
res de eletrodomésticos, eletrôni-
cos e lojas de departamento (7,8%) 
e supermercados (5,3%). Juntos, 
contribuíram para o resultado geral 
com 2,4 pontos porcentuais (p.p.).

Conforme previsão da Fecomer-
cioSP, dezembro foi o melhor mês 
de toda a série histórica, iniciada 
em 2008. Assim, o varejo paulista 
encerrou 2018 com elevação das 
taxas anuais nas 16 regiões do 
Estado e em todas as atividades 
pesquisadas. Segundo a Federação, 
os dados apontam que as famílias 
não estão comprando somente o 
essencial, mas também voltaram a 
adquirir objetos domésticos – que 
sofreram queda de até 45% no 
período de instabilidade. 

Para a Entidade, o ambiente 
econômico está positivo e tende a 
melhorar em 2019 com os encami-
nhamentos e as aprovações das prin-
cipais reformas (AI/FecomercioSP).
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Mercado fi nanceiro aumenta projeção 
de infl ação e reduz alta do PIB

Instituições fi nanceiras, consultadas pelo Banco Central (BC), aumentaram levemente a estimativa para 
a infl ação este ano

para chegar à meta de infl ação. 
Ao reduzir os juros básicos, a 
tendência é diminuir os custos 
do crédito e incentivar a produ-
ção e o consumo. Para cortar a 
Selic, a autoridade monetária 
precisa estar segura de que 
os preços estão sob controle e 
não correm risco de fi car acima 
da meta de infl ação. Quando 
o Copom aumenta a Selic, o 
objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refl exos 
nos preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

A estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
– soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – foi 
ajustada de 2,30% para 2,28%. 
Para 2020, a estimativa de cres-
cimento do PIB subiu de 2,70% 
para 2,80%. Em 2021 e 2022, a 
expectativa segue em 2,50% de 
crescimento do PIB. A previsão 
do mercado fi nanceiro para a 
cotação do dólar permanece em 
R$ 3,70 no fi nal deste ano e em 
R$ 3,75, no fi m de 2020 (ABr).

BC usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a 
Selic. Para o mercado fi nancei-
ro, a Selic deve permanecer no 
seu mínimo histórico de 6,5% ao 
ano, até o fi m de 2019. Para o 
fi nal de 2020, a estimativa para 
a taxa é 8% ao ano, assim como 
a previsão para 2021 e 2022. A 
Selic, que serve de referência 
para os demais juros da eco-

nomia, é a taxa média cobrada 
nas negociações com títulos 
emitidos pelo Tesouro Nacio-
nal, registradas diariamente no 
Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia (Selic).

A manutenção da Selic, como 
prevê o mercado fi nanceiro 
neste ano, indica que o Copom 
considera as alterações anterio-
res nos juros básicos sufi cientes 

Novo presidente do BC quer estabilizar 
o poder de compra da população

regularmente com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
e integrou a equipe brasileira 
que foi ao Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, na Suíça, 
em janeiro.

Durante a sabatina no Sena-
do, Campos Neto defendeu a 
autonomia do Banco Central 
e afi rmou que terá como foco 
estabilizar o poder de compra 
da população e assegurar um 
sistema financeiro sólido e 
efi ciente. Nascido em 1969, 

Roberto de Oliveira Campos 
Neto é bacharel e mestre em 
economia pela Universidade 
da Califórnia. O novo presi-
dente do BC tem longa tra-
jetória no sistema fi nanceiro, 
iniciou a carreira no Banco 
Bozano Simonsen e trabalhou 
no Banco Santander por vários 
anos. É neto do economista, 
diplomata e escritor Roberto 
Campos (1917-2001), defen-
sor do liberalismo econômico 
(ABr).

A FecomercioSP estimou em R$ 
45 milhões os prejuízos ao comércio 
causados pelas chuvas e alagamen-
tos que atingiram a capital paulista e 
a região do ABC Paulista. O cálculo 
da entidade considera apenas o im-
pacto sofrido pelo comércio ontem 
(11). O valor representa 0,2% do 
faturamento total do mês de março 
nas regiões do ABC e da capital 
paulista. Os setores mais afetados 
foram aqueles suscetíveis a compras 
não programadas, como supermer-
cados, farmácias e lojas de roupas, 
além do grupo denominado “outras 
atividades”, como artigos esportivos, 
livros e revistas.

“Num dia atípico como o de hoje, 
são vários os aspectos que impactam 
as vendas. O primeiro é que muitos 

trabalhadores, em acordo com a em-
presa, optam por não se deslocar [até 
o local de trabalho] e permanecem 
em casa. Além disso, o trabalhador 
que, em sua hora de almoço ou fi m de 
expediente, poderia passar na frente 
de estabelecimentos comerciais e 
shoppings e comprar alguma coisa 
por impulso, não efetuará”, destaca, 
em nota, a FecomercioSP. 

A entidade ressalta que a difi cul-
dade dos lojistas para chegar até 
seus estabelecimentos comerciais 
também causa impacto negativo nas 
vendas de produtos. De acordo com a 
FecomercioSP, os pequenos negócios 
são os que devem ter mais prejuízo, 
já que contam com menor número 
de empregados e menos alternativas 
para se manterem abertos (ABr).

Chegou a 45 milhões o prejuízo com 
chuva em São Paulo


